Bükre Büyükelçisi Hamdullah
Suphi ve Gagauz Türkleri
Yard.Doç.Dr. Yonca ANZERLøOöLU
Özet: Türk Ocaklar’nn kapanmas sonrasnda 1931 ylnda Bükre
Elçiliine atanan Hamdullah Suphi görevine balad andan itibaren
Dobruca ve Besarabya’da yaayan Gagauz Türkleri ile yakndan ilgilenmeye balamtr. Onlar için okullar açtrm ve Gagauz gençlerinin
Türkiye’de örenim görmesini salamtr. Onlarn Türklük bilincine
ulamalarn ve Türkiye Türkleri ile yakn temas halinde bulunmalarn
ve hatta Türkiye’ye iskan edilmelerini salamak için çalmtr. Ancak,
II. Dünya Sava’nn çkmas bu düüncesini hayata geçirmesini engellemise de onun faaliyetlerinin Gagauz Türkleri için büyük önem arz
ettii tarihi bir gerçektir.
Anahtar Kelimeler: Bükre
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Balkanlarda Osmanl idaresinin sona ermesinin ardndan genç Türkiye
Cumhuriyeti ile Gagauz Türklerinin ilk temaslar 1930’lu yllara rastlamaktadr. Bu ilginin ortaya çknda Türk Ocaklar bakan Hamdullah Suphi’nin1
20.5.1931 tarihli Bakanlar kurulu kararnamesi ile Bükre’e Birinci snf Orta
Elçi (Babakanlk Cumhuriyet Arivi, 030. 8.01.02.19.30.8.) olarak atanmasnn etkisi oldukça önemlidir.
Türk Ocaklar’nn kapanmasnn ardndan kendisine Belgrad, Bükre ve
Kahire elçilikleri teklif edilen Hamdullah Suphi, tam on üç yl Türkiye’yi baar ile temsil edecei Bükre’i tercih etmitir. Birinci snf orta elçi olarak
göreve balamasndan tam sekiz yl sonra 28.6.1939 tarihinde büyükelçilie
terfi eden (B.C.A.030.01.02.87.62.7) Hamdullah Suphi’nin anlarn kaleme
alan Mustafa Baydar’a göre onun bu tercihinde Romanya’da yaayan Müslüman ve Hristiyan Türklerin varlnn ve onlara hizmet etme isteinin etkisi
vardr (Baydar 1968: 155-6).
Elçilik görevi süresince Romanya ile Türkiye arasndaki diplomatik ilikilerde
samimi bir havann yaratlmasnda birinci derecede etkili olan Hamdullah
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Suphi’nin katklaryla 1933 Ekim’inde “Türkiye-Romanya Dostluk, Saldrmazlk, Hakemlik ve Uzlama Antlamas”nn imzalanmasnn ardndan kiisel gayretleriyle Bükre’te büyük bir Türk mezarl yaplmasn salamtr.
Bunun dnda Romen Milli Eitim Bakanl kanalyla, Müslüman Türk
cemaati’nin Mecidiye’deki Seminarul Musulman adl yüksek okulunda Arap
alfabesinin terk edilerek Türk alfabesinin kabul edilmesini ve Türk tarihi dersinin ve Franszca’nn müfredata konulmasn temin etmi ve ayrca örencilerin klk kyafetiyle de ilgilenmeyi ihmal etmemitir (BC.A. 030. 10.
247.668.14; Dastan 2002: 819-820, Argunah 2001: 143). Romanya’da
yaayan Müslüman Türk toplumu dnda Gagauz Türkleriyle de yakndan
ilgilenen Hamdullah Suphi, Bükre’te bulunduu sürece Gagauzlarn yaad yerleri dolaarak Hristiyan Türk topluluunun içinde bulunduu duruma yönelik tespitlerde bulunmu ve bu tespitler dorultusunda Romen
hükümeti nezdinde giriimlerde bulunmutur. Bu giriimleri sayesindedir ki
bir çok Gagauz kasaba ve köyünde Türkçe öretim yapan okul açlm, öretmen tayin edilmi ve Türkiye’den kitaplar getirtilmitir (Tevetolu, 1986:
205-207: Ülküsal, 1966: 62-63; Baydar 1968: 157).
Büyükelçi olarak Hamdullah Suphi’nin Gagauz Türklerine yönelik faaliyetleri
ile ilgili ikinci el kaynaklarda baz bilgiler yer almaktaysa da detayl bir veri
sunmadklar söylenebilir. Ancak, birinci el kaynak durumundaki ariv belgelerinden o günün artlarnda Romanya Büyükelçiliinin, dolaysyla Hamdullah Suphi’nin, Gagauz Türklerine yönelik faaliyetlerini deerlendirebilmek
mümkündür. Bu balamda, aada Hariciye Vekaleti evrak arasnda yer
alan bizzat Hamdullah Suphi tarafndan hazrlanan Gagauz Türkleri balkl
rapor irdelenmeye çallacaktr. Ancak, ad geçen bu rapordan önce yine
Gagauz Türklerine yönelik olarak Köstence ve Varna Konsolosluklar tarafndan hazrlanan raporlara da konu bütünlüü açsndan deinilmesinin gerekli
olduunu belirtmek gerekmektedir.

Köstence ve Varna KonsolosluklarÕ RaporlarÕnda Gagauz Türkleri
Hariciye Vekaleti kanalyla Bavekalete sunulan 1930 ylna ait raporlardan
ilki, 14.10.1930 tarihli 1228/189 numaral olup, Köstence Konsolosu M.
Ragp imzaldr. Konsolos, raporuna u cümle ile balamaktadr: “Romanya’nn Beserabya ve Dobruca ktalarnda, Bulgaristan’n Varna Sancanda
(Gagauz) denilen küçük bir ksm halk vardr ki ana dili Türkçe, mezhebi de
Hristiyan Ortodokstur. (B.C.A. 030.10.246.666.30: 2).” Be alt asr Türk
idaresi altnda kalan bu topraklarda yaayan dier Türklerden itikatça ayrlarak Hristiyanl seçen ve “asl meneinden bugün de bihaber” bulunan bu
topluluk, Köstence Konsolosunun dikkatini çekmi ve Gagauzlar denilen
Türkçe konuan bu Hristiyan topluluk hakknda bir aratrmaya girimitir.
Yapt aratrmalar sonucunda Varna Asar Atika Cemiyeti’nin yaynlad
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zvestia mecmuasnn 1909 yl 2 numaral nüshasnda yer alan Gagauzlarn
kökenleri ile ilgili yaplan aratrmalara dair G. Dimitrov’un bir makalesini
incelemitir. Bu balamda, Gagauzlarn kökenlerine dair ilk aratrmalarn
Gaspodin Oçakov ile Krmski tarafndan yapldn beyan ile bu aratrmalarn her ikisinin de Gagauzlarn Uz yani Ouz aslndan geldiini ileri sürdüünü vurgulayp, “Gagauzlarn Türkülerinde öz ilinden bahis vardr” dedikten sonra “bu küçük kabile hakknda tarihlerde hiçbir söz geçmemitir; bu da
o kabilenin kemiyet ve keyfiyet itibariyle gayet ehemmiyetsiz olmasndan ileri
gelmitir.” (B.C.A. 030.10.246.666.30: 2) denilmektedir.
Raporunda küçük bir kabile olarak adlandrd Gagauz Türklerinin tarih
sayfalarnda yer almamasn kemiyet ve keyfiyet olarak önemsizliklerine
balayan konsolos, bundan sonra ise Radlof, reçek, Pupesku Doktorof,
Karamzin, Jak Duvitri’nin Gagauzlarn kökenlerine yönelik aratrmalarna
yer vermitir. Son olarak ise Gagauzlarn güncel durumlarna yer verilmektedir. Raporda Konsolos M.Ragp, Dobruca’daki Gagauz nüfusunun 20.000,
Beserabya’ da 30.000 ve Varna’da da 7000 olduunun tahmin edildiini
belirtmekte ve ad geçen yerlerdeki iskan durumu hakknda u bilgiyi vermektedir: “Dobruca’dakiler ekseriyetle Kavarna, Balçk, Kokarca ve Yenice
köylerinde sakindirler; esasnda hepsi Dobruca’da otururken Beserabya’nn
Bucak ksm Rus istilasna urad vakit, Nogay Türklerinden boalan araziye Dobruca’dan büyük bir ksm Gagauzlarla Bulgarlar giderek orada kalmlardr. Dobruca’nn Mangalya sahillerinden itibaren Varna sahillerine
kadar Gagauzlar öbek öbek yaylmtr. Burgaz tarafnda da pek az bir ksm
var ise de tamamile Rumlam, kendisini unutmutur. Bugün kendisini Rum
rkna mensup bilmektedir. Beserabya’dakiler dahi kendilerini slav gibi tanmakta ve Türk Devleti’nin bu ktay teshiri üzerine kendi slav dilini brakarak
Türk
dilini
alm
olduklarn
zannetmektedirler”
(B.C.A.
030.10.246.666.30: 2). Gagauzlar
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Bulgar toplumu bünyesine böylelikle dahil edildiine vurgu yaptn dile getiren Konsolos, aralarnda Türkçe okuyup yazmaya meyledenlerin varlna dair
bilgiler elde ettiyse de, Bulgar etkisi altnda bunun gerçekleeceine ihtimal
vermediini ifade etmektedir (B.C.A. 030.10. 246.666.30: 14).
Sonuç olarak, Varna Konsolosu Romanya, Besarabya ve Bulgaristan’da
yaayan Gagauz Türkleri ile ilgili daha sonra Hamdullah Suphi’nin de srarla
üzerinde duraca
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içinde gerçekletirdii faaliyetlerine yer verdii Gagauz Türkleri balkl raporunu 18.01.1932 tarihinde Ankara’ya göndermitir.
Gagauzlarla ilgili yazl literatürde yer alan bilgiler dnda kendi ifadesiyle
“bilhassa Gagauzlar hakknda uzun senelerden beri tetkikatta bulunmu
zevattan” elde ettii bilgilere yer verdii bu rapor incelendiinde, genel olarak Gagauz Türklerinin tarihi, yaadklar yerler, fiziki görünüleri, istatistiki
bilgiler, adetleri, Romen toplumu içindeki yerleri ve Türkiye’nin Gagauz
Türkleri için neler yapabileceine dair bilgilerin yer ald görülür.
Her eyden önce Hamdullah Suphi raporuna u ekilde bir balangç yapmaktadr: “Beserabya ile Dobruca, Bulgaristan ve arki Trakya’da sakin
“Gagavuz” isminde ana dilleri Türkçe olan bir halk vardr. Bunlardan arki
Trakya’da yaayanlar, Hac Adil Bey’in Edirne Valilii esnasnda Bulgaristan’a hicrete icbar edilmitir.” (B.C.A. 030.10.246.666.30: 16).
Hamdullah Suphi, en kalabalk Gagauz iskannn Beserabya’da olduuna
vurgu yaptktan sonra Rus istatistiklerine göre, Çarlk idaresi döneminde
Gagauz nüfusunun 70.000 olarak gösterildiini belirtmektedir. Fiziki görünü, lehçe ve ahlâk bakmndan Gagauzlar Rumeli Türklerine benzeten
Hamdullah Suphi, Dobruca ve Bulgaristan’da yaayan dier Türkler gibi
“beyaz çehreli, orta veya ortadan daha yüksek boyludurlar ve Kafkas rk
emailini haizdirler. Aralarnda pek çok kumrallara tesadüf olunur. Gayet
yakkl güzel insanlardr” (B.C.A. 030.10.246.666.30: 16) demektedir.
Köstence, Mankalya ve Balçk kahvelerinde konuan Müslüman Türklerden
Gagauzlar ayrt etmenin mümkün olmadnn altn çizen Hamdullah Suphi, Gagauzlarn, eski ve yeni Bulgar istatistiklerinde ayr bir sütunda belirtilmeyip Bulgaristan Türkü camias arasna kartrlm olduunu Varna
konsolosunun aksine o dönem için Hristiyan olmalarna bal olarak Romanya ve Bulgaristan istatistiklerinde Gagauzlarn Romen veya Bulgar nüfusuna dahil edildiine vurgu yapmakta ve tahminlere dayanarak Gagauz
nüfusunu iki yüz ila ikiyüz elli bin olarak vermektedir. Gagauzlarn âdet ve
ahlak itibariyle de Müslüman Türklere benzediini söyleyen Hamdullah Suphi, Mankalya camii imamnn u sözlerine yer vererek ilginç bir düünceyi
aktarmaktadr: “Bunlar bizim köylü amcalardr. Vaktiyle dinlerini vermiler,
dillerini vermemilerdir.” (B.C.A. 030.10.246.666.30: 17).
Raporunda, Gagauzlar arasnda dine bal olarak Romanya, Bulgaristan
veya Yunanistan’a yaknlk gösterenler olduuna, kendisini Romen, Bulgar
veya Yunan olarak görenlerin bulunduuna, ad geçen ülkelerin okullarnda
okuyan gençlerin Bulgar veya Romen gençlerle evlilik yaparak kendi toplumlarndan koptuuna da deinen Hamdullah Suphi, Gagauzlarn menelerinin kendilerine hatrlatlmas konusunda Türkiye’nin üzerine düen görev
36

Anzerliolu, Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri

konusunda unlar söylemektedir: “Eer Türkler tarafndan kendilerine bir
alaka gösterilir, mazileri kendilerine bir izah olunur, onlara haklarnda tetkikat yapm olan müsteriklerin Türk menelerini gösterir malumat biraz öretilirse, kendi rkmzdan olduklar muhakkak görünen bu temiz, çalkan,
salam ve güzel halk Türklük camiasna her surette balanacaktr.Hatta,
Türkler tarafndan bunlara kar hiçbir muhabbet gösterilmemesine ramen
bir çoklar srf atalardan intikal edegelen malumat neticesi olmak üzere Türklük menelerini bilirler ve bunu anamzdan babamzdan böyle iittik deye
tekrar ederler”. (B.C.A. 030.10.246.666.30: 17).
Hamdullah Suphi’nin yukardaki sözlerinden de anlalaca üzere, aslnda
günümüzden pek de farkl olmayarak, Gagauzlarn bir ksm, her ne kadar
Türk meneleri ile ilgili bilgiye sahip ise de, aralarnda yaadklar ülkeye
göre deiebilen Romen, Bulgar veya Yunanl olduklarn düünen
Gagauzlar da bulunmaktayd. Durum bu ekildeyken, acaba Gagauzlarn
gözünde Türkiye’nin yeri neydi?
Bu konuda da Hamdullah Suphi’nin kiisel gözlemlerine dayanarak Gagauz
Türklerinin Türkiye’yi nasl gördüüne dair aktard baz bilgiler gerçekten
dikkate deerdir. Örnein, Hamdullah Suphi, Türkiye’de nasl oluyor da
Gagauzca konuulduunu merak eden genç bir Gagauz Türkü ile aralarnda
geçen konumay u ekilde aktarmaktadr:
-

“Nece konuuyorsun?.
Gagauzca.
Ben nece konuuyorum.
Sen de Gagauzca konuuyorsun.
Türkiye’de 14.000 000 adam var. Onlar da bizim gibi konuuyorlar.
- Türkiye’de bu kadar Gagauzca konuan adam olduunu bilmiyordum…
- Olum, sen de, ben de, Türkiye’de onlar da hepimiz Türkçe konuuyoruz.
- Evet, hakkn var, bizim dilimize Gaguzca da derler, Türkçe de derler.”
(B.C.A. 030.10.246.666.30: 18).
Hamdullah Suphi ile Gagauz genci arasnda geçen bu konumada dikkati
çeken nokta, aslnda gencin konutuu dilin Türkçe olduunu bilmesine ramen öncelikli olarak dilini Türkçe deil, Gagauzca olarak ifadelendirmesi ve
Türkiye Türkleri ile ilgili pek fazla bir ey bilmiyor olmasdr.
Hamdullah Suphi, bu konumay aktardktan sonra Dimitri isminde bir baka Gagauzla aralarnda geçen konumaya yer vermektedir. Dimitri ismindeki
Gagauz Türkü, Hamdullah Suphi’ye selam vererek yanna gelip “Negro
Voda sokanda bir Türk Paas oturuyormu, sen misin” diye sormutur. Bu
soruyu duyan Romen bir eczac tarafndan azarlanan Dimitri, Hamdullah
Suphi’ye: “Seninle Türkçe konuuyorum deye kzd. Eyi karladm. Bereket
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bizim orada devletimiz var, babamz var. Siz olmasanz bunlar bizi ayak
altnda ezerler, ne vakit bizi toplayp kaldracaksnz?” (B.C.A.
030.10.246.666.30: 19) der.
Bir önceki verilen örnekte de Gaguz gencinin, “Türkiye kaplarn açt taktirde gider misin” sorusuna: “Bir ey soracam dedin. Sanki bu da laf m?
Devlet bizi çarrsa biz burada niçin sürüneceiz” cevabn vermitir. Bu iki
örnein genel kany yanstamayaca gerçei bir tarafa, Hamdullah Suphi’nin belirttii u durum baka bir gerçei ortaya koymaktadr denilebilir:
“Gagauz köyleri müctemian yazdklar istidalarla Köstence Konsolosluuna
müracaat ederek Anadolu’ya nakillerini istemektedirler”.
Raporunun ilerleyen sayfalarnda Gagauzlarn tarihi ile ilgili yazl literatüre
dayal bilgilere yer vererek bu bilgiler üzerinde yorumlar yapan Hamdullah
Suphi, Bükre Üniversitesinde dil derslerinde Türkçe’nin Romence’ye etkisinin öretildiini belirtmekte ve on iki asr öncesinde Bizans’n müttefiki konumunda bulunan Türklerin varlndan bahsederken, Bizans imparatorlar
arasnda Constantin Le Hazar olarak bilinen imparatora dikkat çekmektedir.
Ayrca, Kavarna ve Varna arasnda yaayan Gagauzlarn, Beserabya’ya
Ruslar tarafndan iskanna deinerek o gün için tahminen yüzbin civarnda
bir Gagauz nüfusunun Beserabya’da Tikina, Kahul, Çetate- Alba, AkKerman ve smail sancaklarnda, güneyde ise en youn olarak Kavarna,
smail, Balçk ve Varna’da yaadklarna deinmektedir.
Dier taraftan, Gagauzlar, yaadklar ülkenin eitim sistemi içerisinde erime
tehlikesi ile kar karyadrlar. Yukarda deinildii gibi Romanya’da yaayanlar Romen okullarna, Bulgaristan’da yaayanlar Bulgar okullarna gitmektedirler. Bu açdan var olan durumu sorgularken Hamdullah Suphi:
“Yakn zamana kadar yaadklar arazide bir milliletirme siyaseti olmamas
dolaysyle Türklüklerini muhafaza eden” Gagauzlarn, bir asr süresince ortaya çkan yeni tedbirler sonucunda tamamen erime ve dalma tehlikesi ile
yüz yüze olmalarna dikkat çekmektedir. Bulgar ve Romen okullar dnda
Yunan okullarna giden Gagauzlar için Hamdullah Suphi’nin yapm olduu
Karaman Rumlar benzetmesi, ayrca dikkati çekmektedir. “Karaman Rumlar gibi” diyerek balad cümlesine “daha dorusu Anadolu’nun Bizans zamannda Hristiyanlam Ortodoks Türkleri” eklinde devamla Karamanl
Ortodoks Türkler (B.C.A. 030.10.246.666.30: 20-21; Ekincikli 1998;
Anzerliolu 2004) gibi Gagauzlarn da Türkçe’yi Rum harfleri ile yazdna
vurgu yapmaktadr.
Hamdullah Suphi, raporunun ilerleyen sayfalarnda, Gagauz isminin nereden geldii ile ilgili olarak yapm olduu aratrmann sonuçlarna yer vermektedir. Gagauzlar, Balkanlar’a kuzeyden gelen Peçenek, Uz veya Kuman
Türklerinin bakiyesi olarak niteleyen Dimitrov, Radlof, reçek ve Mokof’un
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görülerine yer verdikten sonra bunlardan Gagauz isminin Türkistan- Çinî
olarak ifade edilen Dou Türkistan topraklarnda Gagar isminde bir ehir ile
balantlandrlmasnn -ki Dou Türkistan’da Gagar olarak isimlendirilen
ehrin aslnda Kagar olduuna dikkat çekerek-, ilmi geçerliliinin olamayacana deinmi ve gerçekte bu tür kelime tahlillerinin izah yerine, Gagauz
Türklerini, Romanya’nn kuzeyinde yüzlerce yl hüküm süren Hun, Hazar,
Peçenek ve Kumanlarn bakiyesi olarak kabul etmenin daha mantkl olacana vurgu yapmtr.
Genel olarak Balkanlar’da Osmanl öncesi Türk varlna sklkla atfta bulunan Hamdullah Suphi, bu konu ile ilgili olarak Selçuklu ve Osmanl dönemlerinde gerek Anadolu’da gerekse Rumeli’de Hristiyan Türklerin varlna
deinen ve bugün için de konu açsndan dikkate deer bilgiler sunduu
açkça söylenebilecek olan Bizans tarihçilerinin önemi üzerinde durmaktadr
(B.C.A.030.10.246.666.30: 23). Ayrca, o dönem için Romen hükümetinin
banda bulunan Profesör Yorga’nn Türkiye’ye kar sahip olduu olumsuz
düünceler dorultusunda, Gagauzlar da Karamanllar gibi dillerini Türk
idaresi altnda deitirmek zorunda kalan Rumlar olarak isimlendirmesine
dikkat çekerken: “Mektebi olmayan, gazetesi olmayan, hiç kimseden himaye
görmeyen ve bilhassa o havalide büyük bir Türk kitlesine istinat etmeyen bir
dilin, stanbul’da ve zmir’de bile çok mukavim olan Rumcay nasl
yüzbinlerce azas olan bir halka unutturmu ve yerine geçmi olduunu” izah
etmediinin altn çizmektedir. Bundan sonra Karamanllara deinerek onlarn da Gagauzlar gibi Bizans zamannda Hristiyanlaan Türkler olduklarna
bir kez daha dikkat çekerken, Gagauzlar ile Karamanllar arasndaki fark u
ekilde izah etmektedir: “Bu Gagauzlar Rum Patrikhanesinin elinde eski Bab Ali’nin cehil ve gafleti sayesinde Rumlatrlmaya bol bol vakit ve frsat bulunmam kimselerdir” (B.C.A. 030.10.246.666.30: 23-24).
Gaguzlarn kökenleri konusunda atflar yapmaya devam edilen raporda,
Dobruca’da Ouz ad ile ilgili Tutrakan ehrinin ve Ouzlar köyünün ve Moldova’da Uz geçidi gibi yerleim yerlerinin olmasna dikkat çeken Hamdullah
Suphi, elde ettii tarihi ve corafi bilgilere dayanarak, Gagauzlarn Ouz
aslndan olduklarn belirtmekte ve öyle demektedir: “Bunlarn ana dillerinin
Türkçe olmasnn, Uz ehrinden bahseden eski Türkülerini, sekiz dokuz asrdan beri muhafaza ettikleri Türk adet ve ahlâkna Türk aslndan gelmelerini
kabul etmeksizin izah etmenin imkan yoktur.” (B.C.A. 030.10.246.666.30:
25-26).
Gagauzlarn köken olarak Ouz Türklerinden olduunu vurgulayan Hamdullah Suphi’nin üzerinde durduu bir dier önemli bilgi de, güney Dobruca
sahillerinde Osmanl’dan önce bir Ouz devletinin kurulmu olmasdr. 1930
ylnda Atina’da düzenlenen Bizantinoloji kongresine G. Balaçev’in sunduu
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rapora dayanarak bu bölgede zzeddin Keykavus ile balayp Sar Saltk ve
sonrasnda Balik’n Hristiyanl kabulle bütün ordusu ile Bizans hizmetine
girerek Türkopoller snfna dahil olmas, bundan sonra da Dobrotiç ile bölgenin Dobruca olarak anlmaya balanmas ile devam eden tarihi seyire yer
vermektedir (Manof 2001: 22; Güngör 1991: 11-12; Karpat 2004; Hionidi
1970; Wittek; Uralgiray 1981: 299; Cachr 1934; Horata 1997: 1861).
Raporunun sonunda ise Hamdullah Suphi, Türk hakimiyetine giren yerlerde
mahalli dilleri kaldrmaya tevessül edilmediine iaret ettikten sonra Türkçe
konuan Gagauzlarn da Türk olduunu kabul etmek gerektiini belirtmekte
ve; “Eer Türk milliyetperverlii, eski Rumeli’nin koskoca bir parçasnda
asrlardan beri anadillerini sadakatla muhafaza eden bu eyi ahlak sahibi,
salam ve güzel Türk halk ile alakadar olmaya balar ve bunlara tarihi hakikati telkin ile kendilerini Türk camiasna davet ederek baka milletler arasnda büsbütün eriyip kaybolmalarna mani olursa ve nihayet ümit ve temenni ettiim üzere Anadolu’nun kaplarn Türk rknn bu öz evladna açar
ve eski maruf tesamuhuna göre onlara dini hürriyetleriyle beraber yer ve
yurt gösterirse bo olan Anadolu kendisine sadakatla ve merbut kalaca
muhakkak olan yep yeni bir kuvvet kazanr” yorumunu yapmaktadr. Ayrca,
Türkiye’nin komularndaki Hristiyan-Müslüman dayanmasna da deinerek öyle demektedir: “Suriye’de Hristiyan Arap, Müslüman Arapla beraber
Fransz istilasna kar mücadele etmektedir. Hristiyan Arnavutlar, halknn
ekseriyeti Müslüman olan Arnavutluun istihlas hareketinde milletlerine
sadakatla mücahade etmilerdir. Bosna-Hersek’teki Srp mektepleri, Müslüman Bonak çocuunu Hristiyan Srp çocuklar ile beraber Srp vatanperveri olarak yetiiyor. Vekaletin Müslüman Türkler hakknda olduu gibi bu
Hristiyan Türkler hakknda ittihaz buyuraca karar ve bendenize tebli
edecei emri bekliyorum efendim” (B.C.A. 030.10.246.666.30: 28-29).
Yukardaki sözlerden anlalaca üzere Hamdullah Suphi, Ankara’ya hitaben kaleme ald raporunun çarpc olan son ksmnda, Türkiye Türklerinin
Gagauz Türklerine tarihi gerçekleri anlatmas, onlar Türk dünyasna davet
etmesi ve böylelikle baka milletler arasnda eriyip gitmelerine engel olmas
gerektiini vurgulamaktadr. Bunun da ötesinde Türk halknn Anadolu’nun
kaplarn Gagauzlara açmasn temenni etmektedir.
Yukarda Varna Konsolosunun da bu yönde bir teklifte bulunduundan bahsedilmiti.Yine Hamdullah Suphi’nin, Türkiye’ye göçlerin yaand bir dönemde
Gagauz köylerinin de Anadolu’ya göç etmek istediklerini belirtmesi ve yine
Anadolu’nun kaplarnn bu Hristiyan Türklere açlmasn temenni etmesi,
daha önce de deinildii gibi, ksa bir süre önce Karamanl Ortodoks Türklerin
neden mübadeleye tabi tutulduklar sorusunu da akla getirmektedir. Aslnda,
dönemin artlar dikkate alndnda mübadele anlamasnda milliyetin deil
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dinin esas alnd gerçei bir yana, savatan yeni çkan Türkiye’nin homojen
bir nüfus yaps oluturma isteinin ar basmasnn etkili olduu söylenebilir.
Bu balamda, giden bir Ortodoks Türk topluluunun yerine baka bir Ortodoks Türk topluunun iskan düüncesinin ortaya çkmas karsnda, Hamdullah Suphi’nin sözlerine de dayanarak, Karamanllarn mübadeleye tabi
tutulmalarn tarihi bir hata olarak deerlendirmek kaçnlmaz görünmektedir.
Bu kararn bir hata olduunu kabul eden Tanröver’in hatralarn kaleme alan
Mustafa Baydar, Celal Bayar’n, Hamdullah Suphi’ye bunun bir hata olduunu yaamnn son dönemlerinde Atatürk’ün de kabul ettiini söylemesi üzerine
Tanröver’in o yllarda Karamanllarn Türk olduunu söylemesine ramen
mübadele meselesinin kapanmasn isteyen Atatürk’ün kendisini dinlemediini
belirttiini nakletmektedir (Baydar 1968: 160-161).

Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi’nin 1934 Ylnda Hazrlad Raporda Gagauz Türkleri
1930 ve 1932 yllarnda Romanya’daki Türk Konsoloslar ve Büyükelçisinin
youn bir biçimde haklarnda aratrmaya giritikleri ve Ankara’ya sayfalar
dolusu bilgi aktardklar Gagauz Türklerine yönelik bu ilgileri, II. Dünya Sava yllarna kadar devam edecektir. Bu süreç içerisinde, yukarda detayl ilk
raporunun arkasndan Türk Büyükelçisinin 1934 ylnda kaleme ald ikinci
bir raporu daha bulunmaktadr. Bu rapor, Hamdullah Suphi’nin bu yl sonunda Beserabya’da Gagauzlarn yaadklar yerlere yapm olduu ziyarette
elde ettii izlenimlerini içermektedir.
24 birinci terin 1934 tarihli bu rapor incelendiinde, Hamdullah Suphi’nin,
bölgeye ziyarete gitmeden önce Romanya çileri Bakan Inkuletz’le görütüü anlalmaktadr. Bu görümede, Dobruca ve Deliorman havalisine yapt ziyaretten bahsettikten sonra Beserabya’ya gideceini belirten Hamdullah Suphi, Hui, Lapuna, Çetatea-alba ve Tighina valilerinin kendisine yardm etmeleri için bakanlktan emir aldklarn belirmektedir. Ayrca, Kiinev
Valisi Miralay Mihail M. Voya Efendi de Hamdullah Suphi’ye üç gün sürecek
olan bu gezisinin sonuna kadar kendisine refakat edecektir
Falçin vilayetinin merkezi olan Hui’ye gece ulaan Hamdullah Suphi’yi vali,
mebuslar, ayanlar, belediye reisi, eraf ve metropolitten oluan kalabalk bir
heyet karlamtr. Merkezi Kiinev olan Lapuna vilayeti snrna kadar
kendisine elik edildiini belirten Hamdullah Suphi, görmü olduu bu ilgiyi,
Türk hükümetinin yabanc ülkelerdeki itibarnn göstergesi olarak yorumlamaktadr. Kiinev’de Gagauz Türklerinin önde gelen isimlerinden olan Profesör Mihail Çakr2 ile görüen Hamdullah Suphi’in ifadelerinden, bu görümenin bir ilk olmad anlalmaktadr. “Hristiyan Türklerin en yal, en muktedir Papaz olan Protoerev yani vilayet reisi ruhanisi” olarak nitelendirdii
Mihail Çakr için, elli yldr Gagauzlarn Türk soyundan geldiklerini kendi
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halkna anlatmak için mücadele ettiine vurgu yaptktan sonra ncil’i Türkçe’ye tercüme ederek nüshalar halinde basp dattndan, Revista Basaraiei
dergisinde Gagauzlarn Türklüüne dair çeitli makaleler yaynlayarak
Gagauzlarn eriyip gitmelerine engel olmaya çaltndan bahsetmektedir
(B.C.A., 030.10.247.668.14: s.5-6.)
Gezinin Kiinev’den sonraki dura, “Türk köylerinin en ehemmiyetlisi” olarak belirtilen Komrat olmutur. Belediye kaytlarna göre bölgede yaayan
onüç bin kiiden onbini, Gagauz’dur. Hamdullah Suphi’yi karlamaya oldukça kalabalk bir halk kitlesi gelmi olmakla birlikte, anlalan Hamdullah
Suphi’nin gecikmesi ile çevre köylerden gelen bir çok kii geri dönmütür.
Ancak rapordaki ifadelere baklrsa, bir çok kii ayrlm olsa da yine ciddi bir
kalabaln bekledii anlalmaktadr. Komrat Belediye Bakan Yorgi Kayg,
Türkiye Cumhuriyeti’nin Büyükelçisini karlarken “hiç zorluk çekmeksizin”
anlalan bir Türkçe ile bozuk yollardan geçerek fakir köylerine kadar gelmesinin öneminin orada yaayan herkes tarafndan bilindiine, bu ziyaretin
onlar ne kadar mutlu ettiine deinerek “kendilerini unutan babalarn yeniden bulduklarn” dile getirmitir (B.C.A., 030.10.247.668.14: 7).
Bu tür konumalarn kendisinde yeni bir ufuk açtn belirten Hamdullah
Suphi, Hristiyan Türklerde milli düüncenin bu kadar çabuk uyanacan
beklemediini belirttikten sonra Komrat’ta yaananlar anlatmaya devam
etmektedir. Komrat’ta bulunan lisenin ictima salonunda toplanan halka hitaben belediye bakan, Kiinev valisi ve bir genç avukat birer konuma yapmlardr. Valinin konumasnda dikkati çeken nokta, Romanya hükümetinin
yakn bir zamana kadar Gagauzlar Bulgar zannederek gerek orduda, gerekse okullarda Bulgar muamelesi yapm olmasdr. Valinin bu dikkat çekici
açklamasna vurgu yapan Hamdullah Suphi, ne yazk ki kendisinin yapm
olduu konumann içerii hakknda bir bilgi vermemektedir.
Komrat’taki ilk günün sonunda geceyi Belediye Bakannn evinde geçiren Türk
Büyükelçisi, kendisine gösterilen ilgiye dikkat çekmek amacyla olsa gerek, yataca saate kadar sokaktaki kalabaln dalmadna iaret etmektedir.
Beserabya’da toplam ne kadar Gagauz yaad sorusuna cevap arayan Hamdullah Suphi, Kiinev jandarmasndan elde ettii istatistiki bilgilerde, yetmi
dokuz bin rakamna ulamtr. Her gittii yerde istatistiki bilgilerle belediye
kaytlar arasnda benzerlik olup olmadn aratrmay da ihmal etmemitir.
Komrat için yapm olduu açklamada, jandarmann elindeki bilginin daha
önce Ruslar tarafndan hazrlanan bir istatistie dayand anlalmaktadr. Bu
kaytlara göre Komrat’ta dörtbin küsür Gagauz varken, belediye kaytlarnda
bu say on bin küsürdür. Dier yerleim birimleri için de benzer durumun söz
konusu olup, Rus istatistikleri ile belediye kaytlar arasndaki tutarszla dikkat
çekerken, üç bin be yüz kiilik Kubey köyü, iki üç mahallesinde Hristiyan Türk
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nüfusa sahip Bolgrad kasabas gibi baz yerleim birimlerinin de hiç kaydedilmediini vurgulamaktadr. Dolaysyla, jandarma istatistiklerinde belirtilen
yetmi dokuz bin rakamnn doru olmadna bal olarak belediye bakan ile
birlikte tüm Besarabya’nn nüfusunun yüz seksen bin ile iki yüz bin arasnda
olduu yönünde yorum yapmaktadr.
Komrat’ta iki gün kaldktan sonra Çadr’a doru yola çkacak olan Hamdullah Suphi’nin, Komrat pazarn gezerken yapm olduu son gözlem ise öyledir: “Bizim için tamamen meçhul olan bu mntkada Edirne, Bursa ve Sivas
pazarlarnda olduu gibi her tarafta Türkçe konuanlarn sesinin geldiini
duymak, insan üzerinde derin bir teessür hasl ediyor” (B.C.A.,
030.10.247.668.14: 8)
Hamdullah Suphi’nin, Türkiye için tamamen meçhul olarak niteledii bu
bölgenin önemli yerleim yerlerinden olan Çadr ile ilgili izlenimleri de oldukça ilginçtir. Rapordaki ifadelerden Türkiye elçisinin büyük bir ilgiyle karlanm olduu anlalmaktadr. Köyün gençleri Hamdullah Suphi’yi siyah,
yüksek ve dinç atlaryla köy dnda karlamlar ve köye kadar arabasnn
iki yannda ona elik etmilerdir. Karlama srasnda youn bir kalabalk
vardr ve köyün papaz, Hamdullah Suphi’ye bir tepsi içinde ekmek ve tuz
ikram etmitir. Bundan sonra Belediyenin toplant salonunda Belediye bakan ve Kiinev valisi birer konuma yapmlardr. Belediye bakan, temiz ve
duru bir Türkçe ile yapt konumada Hamdullah Suphi’nin ziyaretinden
duyduklar memnuniyeti dile getirirken, vali, Gagauzlara Türk asllarn
unutmamalarn ve soylarna sadk kalmalarn söylemitir. Ayrca, Romenlerin gözünde Türklerin mert ve sözüne güvenilen insanlar olduklarn vurgulayan valinin konumasnn ardndan Çadr’n zengin erafndan Kusursuz
Bey’in evinde yemee davet edilen Hamdullah Suphi ikramdan oldukça
etkilenmitir. Bunun dnda, tpk Komrat’ta olduu gibi halkn giyim kuamnn yerinde olmas ve tahsil durumunun da iyi bir seviyede bulunmas,
Türk Büyükelçisini oldukça mutlu etmitir.
Çadr’da yaayan Gagauzlarn, baz kiliselerinde vaazlarn Türkçe verildiini
örenen Hamdullah Suphi, bundan mutluluk duyarken, halkn kendi paralar
ile idare edilen okullarda bile Türkçe tahsil edemediklerinden dolay ikayet etmelerine deinerek, Türk hükümetinin himayesi ile Romanya’da yaayan Müslüman gençler dnda Gagauz gençlerden de on, on be çocua efkat gösterilerek stanbul’da eitim görmelerinin salandn dile getirmektedir. Ayrca,
burada on-on be olarak belirtilen bu Gagauz gençlerinin saysnn her yl artt anlalmaktadr. Hamdullah Suphi, 1935 ylna ait olup Bavekalet Müstearlna hitaben kaleme ald bir baka raporunda, bu sayy onalt olarak
belirtmesi dnda özel olarak temin ettii bir destekle, alt Gagauz gencini stanbul’da Boaziçi Lisesi’nde okutmakta olduunu belirtmektedir.
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Bu noktada Hamdullah Suphi’nin büyükelçilii srasnda Gagauzlarn yaadklar yerleri dolaan Yaar Nabi Nayr’n stanbul’da eitim gören Gagauz
gençlerinin aileleri ile ilgili gözlemleri ve aktard bilgiler, o dönem için bu
tür bir gelimenin Gagauzlar arasnda nasl bir etki yarattn göstermesi
bakmndan önem arz ermektedir. Her eyden önce bu gençlerin aileleri Türkiye’ye minnettarlk duymaktadrlar. Türkiye’ye kar Gagauzlar arasnda
büyük bir ilgi uyanmtr ve stanbul’dan gençlerin gönderdii mektuplar
elden ele dolamaktadr (Nayr 1936: 65-66).
Çadr’dan sonra Tomay’a urayan Hamdullah Suphi, bu yerleim birimi ile
ilgili her hangi bir bilgi vermemektir. Buradan sonra Kubey köyüne geçtiinden
bahsederken, köyde, özellikle kadnlarn kendisiyle ayr bir konuma yapmak
istediklerini ve bu konumada Gagauz kadnlarnn Türk olduklar için horlandklar, çocuklarna i verilmedii, okullarda çocuklarnn kendi dillerinde okutulmadndan ikayetçi olup her urad yerde olduu gibi burada da kz
erkek bütün çocuklarn “bizi de Türkiya’da mektebe gönderiniz” diye yalvardklarn belirtmektedir (B.C.A. 030.10.247.668.14: 10) Raporunun sonunda,
Besarabya’ya düzenledii gezisi ile ilgili olarak verecei daha çok bilginin bulunduunu söyleyen Hamdullah Suphi, Romanya’da yaayan Hristiyan ve
Müslüman Türk topluluklar ile ilgili genel bir tespit yapmaktadr; Besarabya
Hristiyan Türkleri, Dobruca ve Deliorman Müslüman Türklerinden “çok daha
uyank, daha zengin, daha tahsilli, daha yetimi bir haldedir. Müslüman Türk
çok çekingen ve çok ylgn olduu için hislerini cokunlukla göstermekten çekiniyor”. Özellikle slamiyet’in Müslüman Türk kadn üzerinde çok daha fazla
etkin olmasna bal
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etmektedir. Bu izahta, bir yl önce Türkiye Babakannn Romanya ziyareti
srasnda, büyükelçiliin babakann onuruna verdii yemekte, Romanya
Genel Kurmay Bakan General Antonesku’nun, Türk Babakanna yapm
olduu bir açklamaya deinmektedir. Kendisinden Gagauzlar hakknda
farkl kaynaklardan toplam olduu bilgileri aldn belirttii General
Antonesku, Türk Büyükelçisi sayesinde Gagauzlarn Bulgar olmadklarn
örendiklerini itiraf etmitir. Ayrca, Romanya Genel Kurmay bütün askeri
ktaata, askeri okullara birer tamim mektubu göndererek Gagauzlarn Türklüklerinin sabit olup Müslüman Türklere olduu gibi, onlara da dostça muamele edilmesi gerektiini beyan etmitir. Benzer bir uygulamay Eitim Bakanl da gerçekletirecektir. Romanya’daki bütün eitim müdürlüklerine
Gagauzlarn Türk olduklar ve buna bal olarak Gagauz çocuklarnn Bulgar
okullarna gitmelerine müsaade edilmemesi yönünde bir tamim mektubu
gönderilmitir. Romanya Genel Kurmay Bakanl ve Eitim Bakanl’nn
bu giriimlerine paralel olarak basn ve mecliste de benzer görü hakimdir.
(B.C.A. 030.10.247.668.14: 12; B.C.A. 030.10. 247.668.11).
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisinin Romanya’da yaayan Hristiyan Türklerin durumunu düzeltmek için giriimde bulunmas, onlarla ilgilenmesi ve
Romanya hükümetinin bu konuda kendisine göstermi olduu anlay ve
yaknlk sonucunda Gagauz Türkleri arasnda Türklük uuru da önem kazanmaya balayacaktr. Bu konuda Hamdullah Suphi, tüm bu gelimeler
karsnda Gagauz Türklerinin durumunu izah ederken, köylere kadar Türk
Milleti fikrinin yava yava yaylmaya baladna vurgu yaparak, o gün için
Romanya’da var olan Türk nüfusunun yüz elli bin deil, dört yüz bin olduunun altn çizecektir. Bundan sonra ise rapor, bir önceki raporda var olan
umutla sona erecektir: Dört yüz bin kiilik bu Türk kitlesinin “Hristiyan ksm
ssz Anadolu’muzun koskoca bir parçasna nee, hayat, refah ve ümran
getirecek bir kymet ve ehemmiyettedir” derken, Gagauz Türklerinin, Anadolu’ya iskan konusunu bir kez daha yineleyecek ve bir sonraki eitim ylnda Türk hükümetinden alaca izin çerçevesinde Gagauz köylerinde ve
kasabalarndaki tüm okullarda Türkçe eitim yaplacan beyan edecektir.
1934 ylnda yazm olduu bu rapor ile Türk hükümetinden Gagauz Türkleri
için tüm okullarda Türkçe eitim yapma izni isteyen Hamdullah Suphi, bu
amacn gerçekletirmek için çok beklemeyecektir. Türkçe derslerin ilki, 1935
ylnda Komrat, Çadr-Lunga, Kubey, Kongaz, Kavarna ve Gaursüütçük köylerindeki lise ve ilkokullarda yeni tayin edilen Türk öretmenlerle balayacaktr.
Yine ayn yl içinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanl tarafndan Romanya’daki Müslüman ve Hristiyan Türk okullar için iki bin kitap gönderilecektir
(B.C.A. 030. 10. 116.810. 11: 2; B.C.A. 030 10.247.668.22).
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Onun görev süresi içinde bu alt yerleim yerine yirmi Gagauz köy ve kasabas daha eklenecektir. Ancak 1939 ylna gelindiinde oldukça iyi bir seyir
takip eden bu gelimeler yava yava hz kaybedecektir. II. Dünya Sava
çktnda sava ortamnda her ne kadar Türkiye-Romanya ilikileri normal
bir seyir takip etse de, sava, Gagauz Türkleri için bir dönüm noktas olacaktr. Yaadklar yerlerden Besarabya Ruslarn, Dobruca da Bulgarlarn eline
geçecektir (Gubolu, 1983: 1064). Bu ortamda ise Hamdullah Suphi’nin
Gagauz Türklerini Anadolu’ya iskan etme arzusu bir tarafa bu tarihten sonra
Gagauz Türkleri ile Türkiye’nin temas dahi kopma noktasna gelecektir. 6
Aralk 1944 ise tüm bu faaliyetlerin gerçekletirilmesinde kiisel olarak ciddi
bir mesai sarf eden Hamdullah Suphi’nin Romanya’dan ayrld tarih olacaktr (B.C.A. 030.11.1.171.35.17.).
Onun Büyükelçilii sürecinde Türkiye’ye gönderdii örencilerinin hepsi
birer meslek sahibi olacak, bazs evlenip Türkiye’de kalrken, bazs da savan getirdii her türlü zorlua ramen geri dönmeyi tercih edecektir (Baydar
1968: 160; Hablemitolu 1999: 26; Acarolu 1967: 81).
Bu çalmada her ne kadar Hariciye Vekaleti resmi belgelerinde Gagauz
Türklerinin durumu irdelenmeye çallsa da, konu bütünlüü açsndan
stanbul’da eitim gören Gagauz gençlerinden ve Gagauzlarn yaadklar
yerlere öretmen olarak gidenlerden sadece birer ismi burada zikretmek
yerinde olacaktr.
Bir ilk olmas açsndan bu örencilerden Doan Dan’n ayr bir yeri vardr.
Aknclar Köyü adl ilk Gagauz romannn yazar olan Dan’n kaleme ald
bu eseri Hülya Argunah edebi açdan deerlendirirken bir fikir ve idealin
dier insanlara aktarlmas ihtiyacyla yazlan bir sanat eseri olma iddiasndan çok, ahsi tecrübelerin milli tecrübelerle birletirildii tezli bir roman
olarak nitelendirmektedir. Romanda nelere deinildiinden genel hatlaryla
bahsedilecek olursa; Gagauzlarn Türk, ama dinlerinin Hristiyan olduu,
dinin bir milletin unsurlarnn ayrc veya birletirici öesi olmad, Türklerin
gerçek vatannn Anadolu olup bir gün Gagauzlarn oraya göçecei, Türkiye’ye gidinceye kadar yaadklar topraklara sahip çkmak zorunda olduklar,
Mustafa Kemal’in, Gagauzlar içinde bulunduklar durumdan kurtaracak tek
lider olduu, Gagauzlarn aydnlara ihtiyac bulunduu ve bunun temini
açsndan da stanbul’un merkez olduu gibi fikirlerin ilendii görülmektedir
(Argunah 2001: 144).
Yukarda verilen bilgilerden de anlalaca üzere roman, dönemin genel atmosferini yanstmas açsndan önem arz etmektedir. Hamdullah Suphi’nin
giriimleriyle Türkiye’de eitim görme imkanna sahip olan bir Gagauz, Türkiye’de Gagauzlar gündeme getirmek, Gagauzlarn Atatürk ve Türkiye’ye
ballklarn salamak için ilk Gagauz romann kaleme alrken, Hamdullah
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